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Bert Nelissen
voorzitter		
College	van	Bestuur

In	tien	jaar	tijd,	in	3.654	dagen	(inclusief	vier	

schrikkeldagen!),	 is	er	 veel	gebeurd.	 In	ons	

leven	en	in	ons	werk	zijn	we	gegroeid	en	heb-

ben	 we	 veel	 meegemaakt.	 Goede	 en	 soms	

minder	 goede	 ontwikkelingen,	 we	 maakten	

keuzes	 en	 hakten	 knopen	 door.	 We	 hebben	

geprobeerd	en	geprobeerd,	zijn	gevallen	en	

weer	opgestaan.	De	ene	keer	gingen	we	als	

een	speer	vooruit,	maar	soms	ook	niet:	dan	

was	 het	 twee	 stappen	 naar	 voren	 en	 weer	

eentje	terug,	of	zelfs	andersom.	Hoe	dan	ook,	

ieder	van	ons	heeft	wel	een	verhaal	over	de	

afgelopen	tien	jaar.	We	hebben	er	negen	ver-

zameld:	 kriskras	 door	 de	 organisatie	 heen	

vroegen	we	collega’s	om	hun	ervaringen	 te	

delen.	Tien	jaar	INNOVO,	in	negen	mooie	ver-

halen:	het tiende verhaal is het jouwe!

“Ik dacht dat ik alles wel wist”

32

Het kind centraal
In	2014	zijn	wij	aan	de	slag	gegaan	met	de	herijking	van	de	opdracht	van	
en	voor	 INNOVO.	 In	2015	gaan	wij	 verder	met	de	uitwerking	van	onze	
strategie	voor	2015-2020	en	daarin	staat	het	kind	centraal.	Graag	gun	ik	
ons	daarbij	‘een	verlangen	naar	de	zee’	om	met	Antoine	de	Saint	Exu-
péry	te	spreken.

“Als	je	een	schip	wilt	bouwen.

Trommel	dan	geen	mensen	op	

om	hout	te	verzamelen.

Ga	geen	werk	verdelen	en	

geef	geen	orders.

Leer	hen	in	plaats	daarvan	te	

verlangen	naar	de	eindeloze	zee.”

Wie	het	kind	centraal	stelt,	weet	dat	een	kind	volledig	is	toegerust	voor	
de	eigen	ontwikkeling	en	intrinsiek	gemotiveerd	is	vanuit	de	behoefte	
aan	relatie,	 competentie	en	autonomie.	Dit	potentieel	 tot	wasdom	te	
laten	komen,	vraagt	om	uitdaging	en	ondersteuning	en	daarin	speelt	
de	 leerkracht	 een	 essentiële	 rol.	 Goed	 onderwijs	 staat	 en	 valt	 met	
goede	leerkrachten	en	goed	leiderschap	in	scholen.	

INSPIREREN OM TE LEREN
Onze	missie	is	inspireren	om	te	leren	en	dat	gaat	vooral	om	van	‘moe-
ten’	naar	‘willen’	leren.	Het	gaat	om	nieuwsgierigheid,	open	staan	voor	
nieuwe	dingen	en	vooral	ook	over	zelf	steeds	blijven	nadenken	en	met	
veel	(werk)plezier.	Dat	lukt	alleen	maar	in	een	omgeving	met	veel	on-
dersteuning	en	veel	ruimte.	INNOVO	is	van	onderwijs	op	maat	en	van	
uitwisseling,	 kennisdeling,	 maar	 ook	 van	 solidariteit.	 School	 en	 ou-
ders	zijn	partners	en	dragen	bij	vanuit	ieders	eigen	verantwoordelijk-
heid.

Voor	INNOVO	was	2014	opnieuw	een	mooi	en	goed	jaar.	Wij	hebben	sa-
men	veel	gedaan	en	er	is	veel	bereikt.	Graag	spreek	ik	daar	onze	grote	
dank	en	waardering	voor	uit	mede	namens	Joan	van	Zomeren.	Het	is	
nu	 ook	 de	 tijd	 van	 bezinning	 en	 genieten	 in	 eigen	 kring.	 Wij	 wensen	
eenieder	fijne	kerstdagen	en	een	goed	en	gezond	2015.

Bert Nelissen,
voorzitter	College	van	Bestuur	

Naam:  	 Claudia Geers
Bij INNOVO sinds:	 1 januari 2005
Tien jaar geleden: Kleuterjuf eerstejaars kleuters 
	 	 	 Mgr. Hanssenschool in Hoensbroek.
Nu: 	 	 Leerkracht groep 5 	Broederschool Heerlen

Tien	jaar	geleden	werkte	ik	net	twee	jaar	in	het	onderwijs.	Elke	dag	ging	ik	met	veel	plezier	naar	mijn	werk.	
Ik	werkte	bij	en	met	de	kleuters	en	dacht	dat	dit	mijn	roeping	was.	Ik	dacht	dat	ik	alles	wel	wist.	Hoe	naïef	
was	ik	toen!?	Met	behulp	van	nascholing,	observaties	in	de	klas,	video	interactietraining	bleek	dat	ik	nog	
veel	te	leren	had.	Zo	ontdekte	ik	dat	werken	op	drie	niveaus	best	lastig	was.	Na	vier	jaar	kleuters	kwam	ik	
terecht	in	groep	3	van	de	Broederschool.	Dit	bleek	nog	een	flinke	klus	te	zijn,	maar	ik	kon	mijn	kleuterer-
varing	hier	goed	bij	gebruiken.	Met	liedjes	zingen	en	spelletjes	spelen	kon	ik	de	kinderen	goed	motiveren	
om	 te	 leren	 lezen	 en	 schrijven.	 Achteraf	 was	 dit	 een	 hele	 leuke	 leeftijdsgroep:	 aan	 het	 begin	 van	 het	
schooljaar	zijn	het	nog	kleuters,	aan	het	einde	van	groep	3	kunnen	ze	al	heel	veel!	

De	afgelopen	jaren	heb	ik	mijn	roeping	gevonden	in	groep	5.	Intussen	is	het	werken	op	drie	niveaus	een	
makkie.	Het	werken	met	weektaken	wordt	de	volgende	nieuwe	uitdaging,	daarmee	heb	ik	al	een	goede	
start	gemaakt.	Wie	had	dat	tien	jaar	geleden	ooit	gedacht?	Een	kleuterjuf	die	geschikt	is	voor	de	midden-
bouw!	Wie	had	tien	jaar	geleden	kunnen	denken	dat	we	in	2014	geen	krijtborden	meer	zouden	hebben?	
Door	de	digitalisering	zijn	er	binnen	het	onderwijs	veel	meer	mogelijkheden	ontstaan.	Dit	biedt	de	leer-
krachten	de	mogelijkheid	om	mee	te	gaan	met	de	leerlingen,	die	vaak	nog	handiger	zijn	met	de	computers	
dan	wij.	Zij	helpen	je	dan	ook	graag!	Ik	verheug	me	op	de	oplevering	van	ons	nieuwe	schoolgebouw.	Hier	
hoop	ik	nog	lang	mijn	mooie	vak	voort	te	zetten!

TIEN JAAR 
INNOVO, 
NEGEN	MOOIE	
VERHALEN

Naam:   Joan van Zomeren
Bij INNOVO sinds: 1 november 2009
Tien jaar gelden: Directeur van de divisie Kinderen 
   en jeugdigen bij Mondriaan
Nu:   Lid College van Bestuur
	
De	snelle	rekenaar	ziet	dat	 ik	1	november	 jongstleden	mijn	
eerste	jubileum	had	bij	INNOVO;	vijf	jaar	in	dienst.	Nooit	heb	ik	
ergens	veel	langer	gewerkt	dan	vijf	 jaar.	Dat	zegt	natuurlijk	
veel	over	mij	in	het	werk.	Er	kwamen	interessante	functies	op	
mijn	pad	en	ik	vertrok	ook	steeds	weer.	Mijn	ouders	gingen	uit	
elkaar	toen	ik	twaalf	was.	Veel	verhuizingen	volgden	en	in	to-
taal	heb	ik	op	vier	middelbare	scholen	gezeten	en	op	Curaçao	
mijn	eindexamen	VWO	gedaan.

Steeds	weer	verhuizen	en	opnieuw	beginnen	en	naar	de	an-
dere	kant	van	de	oceaan	emigreren.	het	heeft	me	enorm	ge-
vormd.	Ik	ben	nieuwsgierig,	heel	leergierig	en	een	snelle	aan-
passer.	Terug	naar	 INNOVO:	er	was	gedoe	 toen	 ik	 in	dienst	
kwam.	Veel	dingen	liepen	niet	lekker,	er	werd	te	veel	geld	uit	
gegeven,	zes	scholen	kregen	het	predicaat	zwak,	wisselingen	
in	het	College	van	Bestuur.	O,	wat	heb	ik	een	fouten	gemaakt	
in	die	tijd.	Maar	ik	ben	ook	dapper	geweest.	Ik	ging	de	moeilij-
ke	onderwerpen	niet	uit	de	weg	en	daar	ben	ik	best	trots	op.	
Na	drie	jaar	kwam	Bert.	We	zijn	een	goed	span,	we	zijn	trots	
op	ons	werk	bij	INNOVO	en	dat	delen	we	ook	met	anderen.	Er	
is	nu	meer	rust	en	stabiliteit,	naast	moed	is	er	ook	groeiende	
mildheid	 in	de	organisatie.	Wij	 verhouden	ons	 tot	elkaar	bij		
INNOVO	op	een	manier	die	mij	dankbaar	stemt.	Wij	groeien	in	
de	krimp,	omdat	we	ons	ontwikkelen,	samen	kennis	delen	en	
daardoor	 als	 professional	 en	 als	 mens	 groeien.	 Net	 als	 de	
kinderen	 die	 elke	 dag	 het	 best	 passende	 onderwijs	 bij	 ons	
ontvangen:	die	groeien	ook.	Dat	is	onze	maatschappelijke	op-
dracht	en	dat	doen	we	samen.	Op	naar	de	15	jaar!

10 JAAR

INNOVO
Naam:   Jordy Gussen
Bij INNOVO sinds: 10 januari 2005
Tien jaar geleden: LIO-stage BS Sint Joseph Broekhem
Nu:   I-coach netwerk Voerendaal-Nuth

Tien	jaar	geleden,	vlak	na	de	oprichting	van	INNOVO,	begon	ik	
hier	 mijn	 onderwijscarrière.	 Tijdens	 mijn	 LIO-stage	 op	 BS	
Sint	Joseph	in	Broekhem	stond	ik	voor	het	eerst	voor	‘mijn’	
eigen	groep.	Dat	leverde	een	hele	hoop	nieuwe	ervaringen	op:	
het	werken	met	de	kinderen	en	collega’s,	omgaan	met	de	ver-
schillen	 tussen	 de	 kinderen	 (en	 de	 collega’s),	 resultaten	 in	
beeld	 brengen,	 plannen	 opstellen,	 vergaderingen	 bijwonen,	
oudergesprekken	voeren,	vragen	beantwoorden,	keuzes	ma-
ken…	

INNOVO	was	dan	wel	mijn	werkgever,	maar	vooral	een	ver-
van-mijn-bed-show.	Ik	had	geen	idee	van	wat	er	zich	allemaal	
afspeelde	op	bovenschools-	en	bestuursniveau.	Dat	is	in	die	
tien	jaar	wel	veranderd.	Ik	heb	een	aantal	jaren	volledig	voor	
de	klas	gestaan	en	ben	me	toen	meer	gaan	richten	op	het	ma-
nagement	van	de	school.	Ik	kreeg	de	kans	om	als	kernteam-
leider	te	fungeren	en	het	bijdragen	aan	goed	onderwijs	ver-
schoof	van	het	zelf	voor	de	klas	staan	naar	het	begeleiden	van	
collega’s.	Dat	beviel	me	zo	goed	dat	ik	me	hier	verder	in	heb	
gespecialiseerd.	 Later	 kreeg	 ik	 als	 locatieleider	 nog	 meer	
zicht	 op	 de	 schoolorganisatie	 en	 vooral	 ook	 op	 de	 boven-
schoolse	 processen.	 Het	 werd	 mij	 steeds	 duidelijker	 welke	
betekenis	 INNOVO	heeft	voor	de	kinderen,	de	 leerkrachten,	
de	directeuren	en	de	scholen.	

Sinds	 april	 maak	 ik	 deel	 uit	 van	 het	 servicebureau	 van		
INNOVO.	Als	I-coach	begeleid	ik	verschillende	scholen	op	ICT-
gebied.	De	inzet	van	ICT	in	het	onderwijs	biedt	veel	mogelijk-
heden	voor	zowel	de	kinderen	als	voor	de	leerkrachten:	admi-
nistratie,	 onderwijs	 op	 maat,	 communicatie,	 ondersteuning	
voor	leerlingen	met	bijvoorbeeld	dyslexie	enz.	Samen	zorgen	
we	voor	een	uitdagende	en	veilige	leeromgeving	en	dragen	we	
zorg	voor	eigentijds	onderwijs.	Die	kernbegrippen	zijn	overi-
gens	ook	terug	te	vinden	in	de	visie	van	INNOVO.

“Nooit heb ik ergens langer gewerkt dan  5 jaar. Op naar de 15 jaar!”

“Het was 
vooral een 

ver-van-mijn-
bed-show”IN
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Naam: 	 	 Cas Trausel
Bij INNOVO sinds:	 1 januari 2005
Tien jaar gelden:	 Waarnemend directeur KSV Heerlen
Nu: 	 	 Directeur BS St. Franciscus in
   Reijmerstok, BS à Hermkes in Epen

In	september	2004	kreeg	ik,	aan	de	vooravond	van	de	fusie	
met	Ambiorix,	de	uitnodiging	voor	een	studiereis	naar	Lon-
den.	Met	kleine	groepjes	collega’s	bezochten	we	verschil-
lende	scholen	in	diverse	stadsdelen.	Ik	ontmoette	zeer	ge-
dreven	vakgenoten	die	hun	 leerlingen,	behalve	onderwijs,	
ook	een	veilige	plek	in	de	wijk	boden.	Wat	boffen	hun	leer-
lingen,	ook	al	leven	ze	onder	bedenkelijke	omstandigheden.	
Het	stemde	mij	tot	nadenken…

1	 januari	 2005,	 INNOVO:	 in	 een	 klap	 meer	 collega’s!	 Dat	
voelde	verrassend,	verrijkend	en	zelfs	inspirerend.	Net	zo-
als	 de	 Magistrumopleiding	 waarbij	 we	 van	 en	 met	 elkaar	
leerden.	In	2006	werd	ik	directeur	van	drie	kleine	scholen	in	
het	Heuvelland	(Reijmerstok,	Slenaken	en	Epen).	We	had-
den	 veel	 mee:	 gedreven	 teams,	 gewend	 om	 te	 werken	 in	
twee	en	drie	combinaties	en	zeer	betrokken,	(positief)	kriti-
sche	ouders.	De	opdracht	om	de	samenwerking	tussen	die	
scholen	tot	leven	te	wekken	en	te	optimaliseren,	realiseer-
den	we	dan	ook	samen.	Dit	bleek	de	ideale	basis	te	zijn	voor	
het	Slimfit-project	waar	we	met	 twee	scholen	destijds	 in-
lootten.	Het	team	heeft	-	ondersteund	door	velen	-	enorm	
veel	werk	verzet	om	een	nieuw	concept	te	ontwikkelen.	Dit	
schooljaar	werd	de	 fusie	van	de	scholen	 in	Epen	en	Slen-
aken	een	feit:	opnieuw	een	uitdaging	dus	voor	ons.

Tien	jaar	INNOVO	betekent	voor	mij	vooral	een	tijd	van	in-
grijpende	veranderingen.	Van	voortdurende	bijscholing	en	
professionalisering.	Deelnemen	aan	landelijke	netwerken,	
kansen	pakken	en	ideeën	realiseren	samen	met	collega’s.	
Toenemende	zelfsturing	voor	directeuren	m.b.t.	de	 te	vol-
gen	koers	en	het	voldoen	aan	voorwaarden	van	hedendaags	
onderwijs.	Veel	overleggen	en	‘buiten	de	school’	werken.	En	
tegelijkertijd	 nog	 steeds	 genieten	 van	 de	 aan	 ons	 toever-
trouwde	 kinderen	 die	 je	 altijd	 ‘beet’	 nemen	 en	 je	 leren	 te	
relativeren.	Ook	als	het	even	moeilijk	gaat,	laten	zij	je	voe-
len	dat	je	ertoe	doet.

Naam: 	 	 Jerry Lee de Groot
Bij INNOVO sinds:	 24 april 2006
Tien jaar gelden:	 Op de opleiding SPW4 (onderwijsassistent), 
   liep toen stage op de Catharinaschool	
Nu: 	 	 Onderwijsassistent (V)SO ZMLK Catharinaschool Heerlen

Het	eerste	dat	in	me	opkomt?	De	kinderen!	Daar	doen	we	het	met	z’n	allen	voor.	Ze	
krijgen	mij	elke	dag	opnieuw	weer	vrolijk	en	ze	inspireren	me	om	met	veel	plezier	
mijn	werk	te	doen.	De	kinderen	van	onze	school	hebben	iets	speciaals:	dat	is	het	
enthousiasme	waarmee	ze	naar	school	komen	en	het	enthousiasme	om	veel	te	le-
ren.	Als	ik	een	leerling	echt	heb	kunnen	helpen,	dan	voel	ik	me	net	zo	trots	als	de	
leerling	op	zichzelf	is	omdat	hij	iets	geleerd	heeft,	iets	bereikt	heeft.	Ik	werk	nu	ruim	
acht	jaar	hier,	de	meeste	tijd	in	het	VSO,	waarvan	drie	jaar	in	een	speciale	gedrags-
groep.	Hier	heb	ik	geleerd	om	mij	in	het	kind	en	in	zijn	of	haar	denkwereld	te	ver-
plaatsten.	Die	ervaring	gebruik	ik	nu	ook	in	de	groep,	waarin	ik	nu	werk.	Als	je	in-
zicht	hebt	in	de	denkwereld	van	het	kind,	kun	je	hem	ook	echt	helpen.	Samen	zijn	we	
op	weg	naar	een	eigen	plek	in	de	maatschappij.	Die	hulp	op	weg	naar	de	volwassen-
heid	geef	ik	ook	op	een	heel	ander	gebied.	Sinds	een	aantal	jaren	geef	ik	voetbaltrai-
ning	aan	leerlingen	uit	allerlei	groepen.	Het	is	geweldig	om	te	zien	hoe	ze	daar	in	
groeien.	Soms	zelfs	zodanig	dat	ze	thuis	in	hun	eigen	buurt	in	een	voetbalclub	kun-
nen	gaan	voetballen!	Bij	die	trainingen	probeer	ik	ze	bij	te	brengen	dat	samenwer-
ken	heel	erg	belangrijk	 is,	dat	ze	 teleurstellingen	en	 frustraties	moeten	 leren	 te	
verwerken	en	een	plaats	te	geven.	Maar	vooral	dat	ze	iets	kunnen	waarmaken	waar	
ze	goed	in	zijn.	Zo	zijn	we	samen	op	weg	naar	zelf	doen	waar	het	kan!

Naam: 	 	 Stefan Mennen
Bij INNOVO sinds:	 Februari 2011
Tien jaar gelden:	 Nog op de middelbare school 
Nu:	 	 	 Vakdocent Bewegingsonderwijs SBO Bernardus Gulpen & (V)SO ZMLK 
   Catharinaschool Heerlen

Op	de	middelbare	school	was	gym	mijn	lievelingsvak	en	vond	ik	werken	met	mensen	met	een	beperking	al	leuk	en	interes-
sant.	Niet	gek	dus	dat	ik	aan	de	ALO	(Academie	Lichamelijke	Opvoeding)	koos	voor	de	richting	speciaal	bewegingsonderwijs.	
Met	mijn	diploma’s	docent	speciaal	bewegingsonderwijs	en	een	eerstegraads	bevoegdheid	docent	lichamelijke	opvoeding,	
kon	ik	direct	beginnen	als	docent	lichamelijke	opvoeding	op	De	Berkenschutse,	een	expertisecentrum	voor	onderwijs	en	
epilepsie,	in	Heeze.	Daarna	werkte	ik	als	vervangend	bewegingsagoog	bij	Stichting	Daelzicht	en	bij	Stichting	Dichterbij	als	
pedagogisch	thuisondersteuner.	Allemaal	tijdelijke	aanstellingen,	maar	ik	heb	er	veel	ervaring	opgedaan	en	met	veel	plezier	
gewerkt.	Begin	2011	kreeg	ik	van	mijn	voormalig	stagebegeleider	bij	de	Mgr.	Hanssenschool	de	tip	dat	SBO	Bernardus	een	
vakdocent	lichamelijke	opvoeding	zocht	voor	twee	dagen	in	de	week.	Sinds	augustus	2012	werk	ik	de	overige	drie	dagen	per	
week	op	de	(V)SO	ZMLK	Catharineschool	in	Heerlen:	afwisselend	en	zeer	boeiend.	Het	leukste	van	mijn	werk	is	dat	je	iets	
kunt	betekenen	voor	deze	kinderen	die	in	leeftijd	variëren	van	vier	tot	twintig	jaar.	Of	het	nu	gaat	om	het	gedrag	of	het	aan-	of	
afleren	van	iets,	het	gaat	allemaal	in	heel	kleine	stapjes.	Maar	zelfs	uit	minimale	vooruitgang	halen	zowel	zij	als	ik	veel	vol-
doening.	We	doen	er	veel	voor	om	kinderen	ook	buiten	school	aan	het	sporten	te	krijgen.	Het	thuisfront	moet	meewerken,	
maar	ook	weten	lang	niet	alle	sportverenigingen	zich	raad	met	iemand	met	een	beperking.	Als	de	kans	zich	voordoet,	zou	ik	
naast	mijn	activiteiten	in	de	gymzaal,	meer	tijd	willen	besteden	aan	het	verder	verbeteren	van	het	sportonderwijs	en	de	pro-
motie/organisatie	van	activiteiten	in	het	verlengde	van	de	school,	naar	thuissituaties	en	verenigingen.	Vraag	me	over	tien	
jaar	nog	maar	eens	hoe	het	er	voor	staat.

Naam: 		 	 Lisette de Boer
Bij INNOVO sinds: 	 1 januari 2005
Tien jaar gelden: 	 Groepsleerkracht groep 4 (De Plenkert, Valkenburg)
Nu:   	 IB-er BS ’t Hwagveld Meerssen

In	tien	jaar	is	er	veel	veranderd.	Zo	ben	ik	moeder	geworden	van	twee	geweldige	dochters.	Ik	heb	op	vijf	
verschillende	scholen	gewerkt	met	in	totaal	negen	verschillende	directeuren.	Ik	heb	elf	jaar	met	heel	mijn	
hart	en	ziel	voor	de	klas	gestaan.	Het	is	fantastisch	wat	je	kinderen	in	een	jaar	tijd	kunt	leren	en	wat	een	
klas	kinderen	voor	je	gaat	betekenen.	Als	ik	over	alle	bijzondere	momenten	moet	schrijven	waarin	ik	sa-
men	met	collega’s	en	de	kinderen	plezier	heb	gemaakt,	kan	ik	een	heel	boekwerk	vullen!	In	2010	werd	ik	
IB-er	in	Mechelen	en	al	snel	werkte	ik	ook	voor	de	school	in	Wahlwiller.	Het	was	in	het	begin	best	raar	om	
op	dezelfde	school	van	leerkracht	naar	IB-er	te	gaan,	maar	de	steun	van	mijn	collega’s	was	geweldig.	De	
IB-functie	past	goed	bij	me.	Elke	dag	groei	je	een	beetje,	je	werkt	voor	de	kinderen	en	het	is	veelzijdig,	af-
wisselend	werk.	

In	mei	van	dit	jaar	ben	ik	overgestapt	naar	’t	Hwagveld	in	Meerssen.	Enorm	spannend,	maar	het	heeft	me	
meer	rust	gebracht,	want	het	viel	niet	mee	om	in	een	parttime	baan	tussen	twee	scholen	te	pendelen.	Hoe	
leuk,	gezellig	en	uitdagend	die	periode	ook	was.

Ik	vind	het	positief	dat	INNOVO	elk	jaar	IB-bijeenkomsten	organiseert.	De	bijeenkomsten	zijn	altijd	heel	
leerzaam,	maar	het	is	natuurlijk	ook	een	ideale	gelegenheid	om	met	collega	IB-ers	te	brainstormen	(en	
natuurlijk	lekker	bij	te	kletsen!).	Dit	schooljaar	is	de	scholing	‘Klaar	voor	passend	onderwijs’	van	Bureau	
Wolters	gestart	voor	alle	IB-ers	van	INNOVO.	De	scholing	zal	geaccrediteerd	worden	bij	het	Lerarenregis-
ter.	De	komende	tien	jaar?	Ik	blijf	uitdagingen	zoeken,	dus	misschien	ga	ik	ooit	nog	wel	eens	heel	iets	an-
ders	doen…	

“Ik heb elf 
jaar 

met heel mijn 

hart en zie
l voor 

de klas gest
aan”

“De kinderen! Daar doen we het met z’n allen voor.”

“Het leukste van mijn 
werk is dat je iets 
kunt betekenen voor 
deze kinderen die in 
leeftijd variëren van 

vier tot twintig jaar”

“Tien jaar Innovo 
betekent voor mij vooral 
een tijd van ingrijpende 

veranderingen.”
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Naam: 	 	 Lei Lebens
Bij INNOVO sinds:	 1 januari 2005
Tien jaar gelden:	 Beleidsmedewerker Personeel bij Ambiorix
Nu: 	 	 HRM-consulent bij INNOVO

Jarenlang	heb	ik	kleinere	schoolbesturen	begeleid	om	groter	te	worden,	professio-
neler	te	werken	en	een	grotere	financiële	draagkracht	te	krijgen.	In	2000	werd	ik	
beleidsmedewerker	personeel	bij	Ambiorix	en	na	de	 fusie	 tot	 INNOVO	werd	mijn	
functie	HRM-consulent.	Van	generalist	werd	ik	gaandeweg	specialist	in	een	vakge-
bied	met	steeds	meer	uitdagingen.	De	leerkracht	voor	zijn	eigen	groep	maakte	ge-
leidelijk	plaats	voor	een	teamspeler,	samen	met	zijn	collega’s	verantwoordelijk	voor	
de	doorlopende	leerlijn.	Er	moest	gedifferentieerd	worden,	men	moest	specifieke	
zorg	herkennen,	erkennen	en	begeleiden.	ICT	deed	zijn	intrede	en	een	generatie	die	
er	niet	mee	opgegroeide,	moest	een	enorm	inhaalslag	maken.	Leerkrachten	erva-
ren	in	toenemende	mate	dat	zij	tegen	grenzen	aanlopen	en	er	overheen	gaan.	We	
begeleiden	 steeds	 meer	 re-integratietrajecten,	 functioneringstrajecten	 en	 ook	
vertrek	trajecten.	Onderwijs	is	een	aparte,	mooie	tak	van	sport,	omdat	de	mens	(het	
kind	en	de	leerkracht)	centraal	staat.	Als	je	met	je	werk	kunt	bijdragen	aan	profes-
sionele	ontwikkeling,	persoonlijk	welzijn	en	kwaliteit	dan	is	dat	heel	bevredigend.	
INNOVO	heeft	een	tijd	gekend,	waarin	de	financiën	naar	mijn	mening	te	sterk	de	bo-
ventoon	voerden	en	kwaliteit	te	weinig	aan	bod	kwam.	Gelukkig	is	hier	een	kentering	
in	te	zien:	het	zogenaamde	Rijnlands	denken	geeft	ons	nieuwe	richting	en	dat	stemt	
mij	positief.	Dieptepunten	waren	de	vele	bestuurswisselingen.	Dat	ging	hand	in	hand	
met	discontinuïteit	en	inconsistent	beleid.	De	doorontwikkeling	na	het	vijfjarig	be-
staan,	bracht	erg	veel	onrust	met	zich	mee.	Vooral	de	medewerkers	van	het	staf-
bureau	zijn	lang	in	onzekerheid	gelaten	over	hun	toekomst.	Gelukkig	zijn	we	nu	op	
de	goede	weg,	hoewel	we	alert	moeten	blijven	op	onze	rol	en	missie	van	INNOVO:	
Ieder	voor	zich,	maar	vooral	samen!	Alleen	zo	kunnen	we	de	voordelen	van	een	gro-
te	en	lerende	organisatie	optimaal	gaan	benutten.

Naam:	 	 Michel Lemmens
Bij INNOVO sinds:	 1 januari 2005
Tien jaar geleden:	 conciërge BS Schilhorst (nu BS de Windwijzer)
Nu:	 	 	 conciërge St. Martinusschool, Heerlen

Ik	ben	Michel	Lemmens	(65),	ik	woon	in	Eygelshoven,	meer	dan	35	jaar	getrouwd,	vader	van	twee	dochters	
en	opa	van	Koen.	Toen	ik	in	1999	als	conciërge	begon,	hadden	we	meer	vrijheden	in	het	werk.	Alle	repara-
ties	deden	we	zelf:	solderen,	lassen,	fitten,	zagen	en	de	mankementen	aan	het	elektra.	Nu	verzorgen	fir-
ma’s	alles	tot	in	de	puntjes.	Absenties	doen	we	nu	via	de	computer	en	wanneer	een	collega	ziek	is,	regelt	
de	directeur	alles.	Toen	was	het	anders:	ik	moest	meteen	gaan	bellen	voor	vervanging	en	als	dat	niet	lukte,	
ging	ik	zelf	voor	de	klas	staan.	Dat	vond	ik	prachtig!	De	kinderen	vroegen	soms	aan	de	juf	of	meester	wan-
neer	hij	of	zij	weer	ziek	werd,	want	het	was	zo	spannend	in	de	lessen	van	meester	Michel!	Nu	kom	ik	moe-
ders	tegen	die	vroeger	hier	op	school	zaten	en	nu	hun	eigen	kinderen	naar	de	St.	Martinusschool	brengen.	
Ze	zeggen	altijd	dat	ze	hier	leuke	jaren	hebben	gehad.	Ik	was	coördinator	van	de	brigadiers,	zat	in	allerlei	
commissies	en	was	ook	nog	eens	overblijfmeester.	leder	jaar	na	Sinterklaas	organiseren	we	hier	de	Actie	
Schoenendoos.	Kinderen	pakken	speelgoed	en	kleding	in	voor	Roemeense	weeskinderen.	Ik	zet	dan	een	
grote	opblaassneeuwman	neer,	dan	weet	iedereen	dat	de	actie	weer	is	begonnen.	Het	werken	buiten	heb	
ik	altijd	heerlijk	gevonden:	het	opruimen	van	de	vele	bladeren	op	de	speelplaats	in	de	herfst,	het	sneeuw-
vrij	maken	van	de	paden	naar	de	voordeuren...	In	april	2015	ga	ik	van	mijn	rust	genieten,	maar	ik	kom	hier	
twee	halve	dagen	vrijwilligerswerk	doen.	Het	werken	met	kinderen	en	ze	zien	opgroeien	tot	ze	de	school	
verlaten,	houdt	je	jong.	Dat	wil	ik	nog	vele	jaren	blijven	doen.	

Wie krijgt 
van jou een 10 
en waarom?

“Mijn vader en moeder, 
omdat ze heel hard 

werken en goed voor mij 
en Pepijn zorgen.”

Lucy - Groep 8

“Mijn zus, omdat ze er altijd voor mij is.”
Nina - Groep 8

“Mijn oma, omdat ze er 
altijd voor mij is en ook 

altijd lief is.”
Randy - Groep 8

“Mijn ouders, omdat ze 
goed voor mij zorgen.”

Jay - Groep 8

“Mijn moeder, omdat ze 
voor me zorgt en me 

opvoedt en me 9 maanden 
in de buik had.”
Emi - Groep 8
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TOP 10 
KINDERBOEKEN

NIET BIJTEN, DOLFJE    
PAUL VAN LOON

	
HET GROTE ANNIE M.G. SCHMIDT 
VOORLEESBOEK  
ANNIE M.G. SCHMIDT

FIEN TELT VOOR TIEN 
HARMEN VAN STRAATEN

HET GROTE JUBELIENTJE 
VOORLEESBOEK  
HANS HAGEN

KRULLEN EN BLUBBERSHAMPOO 
BETTE WESTERA

FOEKSIA’S MINIHEKSENSTREKEN 
PAUL VAN LOON

PAULUS EN DE EIKELMANNETJES 
JEAN DULIEU

O, MIJN LIEVE AUGUSTIJN  
JACQUES VRIENS

DE KLEINE NICHOLAAS  
RENÉ GOSCINNY

PARELTJE EN HET ROVERSFEEST 
ELS ROOIJERS
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“Als een vervanging 
niet lukte, ging ik 
zelf voor de klas 

staan. Dat vond ik 
prachtig!”

“Onderwijs is een aparte, 
mooie tak van sport, 
omdat de mens (het 
kind en de leerkracht) 

centraal staat.”
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ALBERTO BOON 
Sinds maart 2014 interim 
directeur bij De Windwijzer. 
Achtergrond: leerkracht, 
adjunct-directeur, school-
directeur, stichtingsdirecteur. 
Hij werkt sinds vier jaar bij BMC, 
een management consultancy 
bureau en doet daar “allerlei 
gevarieerde opdrachten: 
interim-directeur, maar ook 
fusieonderzoek, inrichting code 
goed bestuur en ondersteuning 
van colleges van bestuur en 
raden van toezicht daarbij, 
samenwerking onderwijs en 
kinderopvang en dergelijke.”  
Is voorlopig ook nog beschik-
baar als klankbord voor Emmy. 

EMMY RUTTEN
Tien jaar geleden is ze vertrokken bij KSV Limburg, de voorganger 
van INNOVO. Een ‘rondje Limburg’ volgde: (interim) directiefuncties 
in Midden-Limburg, Noord-Limburg en de laatste vier jaar bij 
Kindcentrum Anne Frank in Maastricht. Ze was niet eens op zoek 
naar een andere baan, had hier nog uitdagingen zat. Maar de tekst 
van de vacature leek wel voor haar geschreven: “Ze zochten een 
bouwer, iemand die weet hoe je een team bouwt en bij elkaar houdt, 
iemand met brede ervaring zowel in het regulier als het speciaal 
onderwijs. En dan ook nog eens in Heerlen, waardoor de jammertijd 
van het reizen - ik woon zelf ook in Heerlen - een stuk minder werd!” 
Eerste indruk? “Ik ben allerhartelijkst ontvangen. De school kende 
ik alleen van buiten, dus ik was wel nieuwsgierig. Het ziet er heel 
open en kleurig uit en ik vind het leuk dat je een centrale hal hebt.  
Zo maak je makkelijk contact met elkaar.”

Voor het interview voor dit verhaal 
zitten ze voor het eerst samen aan ta-
fel. Alberto Boon (zie kader), sinds 
maart 2014 interim directeur bij BS 
De Windwijzer draagt op 1 december 
het stokje over aan Emmy Rutten (zie 
kader). Het is vooral Alberto die aan 
het woord is; in 2014 is er - zachtjes 
uitgedrukt - heel wat gebeurd op De 
Windwijzer. Emmy luistert geconcen-
treerd, knikt van ‘ja’ en schudt van 
‘nee’ bij wijze van herkenning. Een 
paar dagen eerder heeft ze kennis-
gemaakt met haar toekomstige team. 
Ze zijn blij dat ze komt: hoog tijd dat 
de discontinuïteit wordt doorbroken. 
Iemand zei zelfs: “Wat fijn dat we nu 
helemaal compleet zijn.” Emmy Rut-
ten wacht een stevige uitdaging, 
maar ze heeft er heel veel zin in. 

Waar gaat dat heen?
Discontinuïteit.	Alberto	noemt	het	woord	verschillende	keren.	
Wisselingen	in	de	personeelssfeer,	veel	verschillende	direc-
teuren,	veranderingen	op	INNOVO-niveau.	De	samenwerking,	
de	 communicatie	 en	 de	 kwaliteit	 kwamen	 daardoor	 onher-
roepelijk	onder	druk	te	staan.	Steeds	kwamen	de	prioriteiten	
weer	net	iets	anders	te	liggen	en	zo	ontstonden	er	hiaten.	Ie-
der	van	ons	kan	zich	ongetwijfeld	voorstellen	dat	voortduren-
de	discontinuïteit	resulteert	in	onrust,	onbegrip	en	frustratie.	

Pluspunten en complimenten
Naast	alles	wat	niet	goed	ging,	kent	De	Windwijzer	wel	dege-
lijk	de	nodige	pluspunten.	Of	we	dat	heel	nadrukkelijk	willen	
vermelden.	De	enorme	betrokkenheid	van	de	ouders	vormt	
een	prima	basis	voor	de	toekomst.	Nieuwe	aanmeldingen	blij-
ven	gestaag	binnenkomen.	En	de	inspectie	zag	bij	haar	bezoek	
in	april	-	ondanks	alles	wat	hiervoor	genoemd	is	-	nadrukke-
lijk	groei	in	de	afgelopen	vier	jaar,	iets	waar	men	op	school,	
terecht,	 bijzonder	 trots	 op	 is.	 Het	 basis-arrangement	 geeft	
bovendien	vertrouwen	voor	de	toekomst.

Stevige basis leggen
De	opdracht	van	INNOVO	aan	Alberto	was	helder:	dit	patroon,	
deze	 neerwaartse	 spiraal,	 moet	 doorbroken	 worden.	 Zorg	
voor	een	stevige	basis	waarop	de	nieuwe	directeur	-	die	we	
gaan	zoeken	-	structureel	verder	kan	gaan	bouwen.	Zeggen	
dat	er	sindsdien	een	frisse	wind	door	de	school	heeft	gewaaid,	
is	ietwat	voorzichtig	geformuleerd	als	je	alle	veranderingen	
van	pakweg	het	laatste	half	jaar	op	een	rijtje	zet:	drie	collega’s	
vertrokken	naar	een	andere	werkplek	binnen	INNOVO,	twee	
collega’s	beëindigden	hun	loopbaan,	vrijwel	alle	leerkrachten	

werken	 in	 andere	 groepen,	 bijna	 alle	 duo-partners	 hebben	
een	 andere	 duo-partner	 gekregen,	 nieuwe	 collega’s	 ver-
sterkten	het	team,	een	nieuwe	IB-er	is	zojuist	begonnen,	de	
nieuwe	directeur	(Emmy)	eveneens,	de	school	ging	tijdens	de	
zomervakantie	van	twee	locaties	naar	één.	De	laatste	werk-
zaamheden	werden	weliswaar	pas	in	de	herfstvakantie	afge-
rond,	maar	goed:	nu	zitten	alle	groepen	en	alle	collega’s	bij	
elkaar	en	kan	er	aan	teambuilding	gewerkt	worden.	

Fijn samenwerken
Alberto:	“Ik	ben	buitengewoon	positief	over	de	inzet	van	ei-
genlijk	het	hele	 team	daarin.	Van	Chantal	Hünen	 (onder-
wijskundige)	 van	 het	 servicebureau	 van	 INNOVO	 heb	 ik	
veel	steun	gehad.	Zij	kent	de	wijken,	kent	INNOVO	en	ook	
een	deel	van	de	mensen	die	hier	werken.	We	hebben	bui-
tengewoon	prettig	samengewerkt.	Ook	ben	ik	heel	positief	
opgevangen	door	het	netwerk	van	Heerlense	directeuren.	
Ze	 delen	 de	 problemen	 in	 deze	 wijk,	 werken	 samen	 aan	
oplossingen	op	een	heel	collegiale	en	plezierige	manier.”

Anders
De	nieuwe	collega’s	zijn	zorgvuldig	uitgezocht:	een	mix	van	
relatief	jong	en	ervaren,	gelukkig	zitten	er	ook	twee	man-
nen	bij,	en	stuk	voor	stuk	zijn	ze	bereid	de	mouwen	op	te	
stropen.	De	vele	vragen	die	ze	stellen,	 leiden	regelmatig	
tot	inspirerende	discussies.	De	vier	gouden	weken	aan	het	
begin	van	het	schooljaar	eindigden	met	een	heuse	circus-
voorstelling	 op	 het	 schoolplein.	 Ouders	 reageerden	 en-
thousiast:	dit	sfeertje	hadden	ze	al	een	tijdje	niet	meer	ge-
proefd.	 De	 gezamenlijke	 start	 van	 de	 dag	 van	 het	 team	
ervaart	 men,	 na	 een	 aanvankelijke	 aarzeling,	 nu	 als	 een	
welkome	 aanvulling:	 elke	 dag,	 om	 kwart	 over	 acht,	 kop	
koffie	of	thee	erbij,	even	bijpraten.	De Windwijzer gaat 

weer volle kracht vooruit!

BS DE WINDWIJZER
• 243 kinderen
• 9 groepen
• team van 
 18 mensen 

Uitdagingen zat
De	fundering	mag	dan	gelegd	zijn,	maar	
in	 een	 gespreid	 bedje	 komt	 Emmy	 al-
lerminst.	 “Gelukkig	 niet,”	 zegt	 ze.	 Tja,	
wie	 zichzelf	 typeert	 als	 bouwer	 moet	
natuurlijk	 wel	 wat	 te	 bouwen	 hebben.	
De	 korte	 samenvatting	 van	 de	 afgelo-
pen	 maanden	 die	 Alberto	 geeft,	 heeft	
Emmy	ononderbroken	aangehoord.	Ze	
heeft	vaker	met	dit	soort	bijltjes	gehakt,	
herkent	 veel:	 “Rapporten	bestuderen?	
Dat	 komt	 wel.	 Eerst	 de	 mensen:	 het	
team,	 de	 kinderen,	 de	 ouders.	 De	 de-
cembermaand	is	natuurlijk	een	ontzet-
tend	 drukke,	 maar	 tegelijkertijd	 ook	
een	 ontzettend	 leuke	 maand.	 Je	 hebt	
samen	 een	 heleboel	 leuke	 activiteiten	
en	je	hebt	ook	de	ouders	wat	vaker	en	
dichter	bij	je.”

Op naar 2015
Emmy	 en	 Alberto	 zorgen	 samen	 voor	
een	 goede	 overdracht.	 Dat	 geldt	 ook	
voor	de	IB-ers:	Paul	Coenen,	die	tijde-
lijk	 de	 honneurs	 waarnam,	 helpt	
nieuwkomer	 Simone	 Weerts	 goed	 op	
weg.	Wat	het	nieuwe	jaar	voor	De	Wind-
wijzer	 in	 petto	 heeft,	 weet	 natuurlijk	
niemand.	De	basis	is	gelegd:	De	Wind-
wijzer	 gaat	 weer	 volle	 kracht	 vooruit.	
We	wensen	Emmy	en	haar	team	en	de	
hele	school	veel	succes,	veel	collegiali-
teit	en	veel	plezier.

10 manieren om te vragen hoe de
 schooldag was:

•	 Is	er	vandaag	iets	gebeurd	waar	je	heel	hard	om	moest	lachen?

•	 Wat	is	het	allerleukste	of	aller	stomste	wat	je	hebt	meegemaakt?

•	 Naast	wie	zou	je	het	liefste	willen	zitten	en	naast	wie	niet?

•	 Heeft	iemand	je	geholpen	vandaag	of	heb	jij	nog	iemand	geholpen?

•	 Op	welk	moment	zat	jij	je	het	meest	te	vervelen?

•	 Wat	heb	je	vandaag	geleerd	wat	je	gisteren	nog	niet	wist?

•	 Welke	lessen	moeten	ze	afschaffen	en	waarom?

•	 Als	je	voor	een	dag	onzichtbaar	was,	wat	zou	je	dan	doen	op	school?

•	 Wat	doe	je	tijdens	de	pauze?

•	 Wanneer	was	je	het	meest	blij?	

Bron: Simple, Simon & Compagny
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De oplossingen 
vind je 

op pagina 14

10 vragen 
over	INNOVO

Introductie 
INSITE

In welk gebouw krijgen 
de leerlingen van 
De Broederschool 
tijdelijk les?

A.	 Oude	MTS-gebouw
B.		 Oude	HTS-gebouw
C.		 Oude	HLO-gebouw

Welke school heeft de op één na leukste klas 2014?
A.		 Basisschool	’t	Kirkeveldsje
B.		 SBO	De	GriffelC.		 Basisschool	De	Bolster

2

Welke INNOVO school

heeft de meeste 

leerlingen?

A.		 Basisschool	Franciscus	Bunde

B.		 Basisschool	Tarcisius	Heerlen

C.		 Brede	school	Cortemich

Welk collegiaal 
platform telt de 
meeste scholen?

A.	 Geuldal
B.	 Heerlen
C.	 ZWM-Limburg

Wie won in 2010  

de INNOVO-award?

A.	 Basisschool	Swentibold

B.	 Basisschool	St.	Paulus

C.	 Basisschool	St.	Antonius

Wie van de volgende 
personen zit niet in de 

Raad van Toezicht van 
INNOVO?

A.	 De	heer	H.M.A.	Dumont
B.	 De	heer	drs.	R.L.G.	Storms	

C.	 Mevrouw	H.H.M.	Leenders

Wat kregen de leerlingen tien jaar geleden cadeau bij de start van INNOVO?
A.	 Een	handdoek	met	GarfieldB.	 Een	handdoek	met		 Bert	en	Ernie

C.	 Een	handdoek	met	het		 INNOVO-logo

Wanneer viel INNIEUWS voor het eerst bij u thuis op  de deurmat?
A.	 Juni	2010B.	 Juli	2010C.	 December	2010

Welk presentje kreeg  

je dit schooljaar van 

INNOVO op ‘de dag van 

de leerkracht’?

A.	 Een	zonnebloem

B.	 Een	doos	koekjes

C.	 Een	tasje	bloembollen

INSITE
Vanaf	1	januari	2015	valt	de	personeels-	en	
salarisadministratie	(PSA)	onder	eigen	be-
heer	van	INNOVO	en	verzorgt	OSGMetrium	
niet	langer	de	administratie.	We	hebben	van	
het	moment	gebruik	gemaakt	om	een	aantal	
processen	 digitaal,	 en	 daarmee	 sneller	 en	
efficiënter,	in	te	richten.	

WAT MERKEN JULLIE DAARVAN? 
Na	de	kerstvakantie	kunnen	jullie	als	mede-
werkers	van	INNOVO	via	‘InSite’	zelf	je	eigen	
gegevens	inzien	en	een	deel	daarvan	wijzi-
gen.	Jullie	zijn	daarmee	zelf	verantwoorde-
lijk	 voor	 het	 up-to-date	 houden	 van	 jullie	
contactgegevens	(NAW,	adres	en	bankreke-
ningnummer).	Daarnaast	is	InSite	ook	de	in-
gang	 om	 declaraties	 van	 bijvoorbeeld	
dienstreizen	in	te	dienen	bij	de	leidinggeven-
de.	 Vanaf	 heden	 gaat	 dit	 dus	 niet	 meer	 op	
papier	of	via	de	mail.	

INSITE
Inloggen	kan	via	het	adres:	

62759.afasinsite.nl	
met	je	INNOVO	e-mailadres.	

Jullie	 hebben	 aanvullend	 instructiemate-
riaal	ontvangen	waarmee	je	wegwijs	wordt	
gemaakt	in	jouw	InSite	omgeving.	Dit	is	ook	
beschikbaar	via	Plaza.	

LET OP: Als	je	nog	aanpassingen	hebt	in	je	
persoonlijke	 gegevens	 of	 nog	 declaraties	
betaald	moet	krijgen	die	betrekking	op	2014	
lever	 deze	 dan	 in	 voor	 1-1-2015	 via	 OSG		
Metrium.	 Voor	 vragen	 kun	 je	 terecht	 bij	 je	
leiding	gevende.

BEDANKT!
Naast	het	projectteam	insourcing	PSA	heeft	
in	de	afgelopen	periode	een	aantal	scholen	
in	 het	 bijzonder	 een	 bijdrage	 geleverd	 aan	
het	succesvol	introduceren	en	implemente-
ren	 van	 InSite;	 BS	 Draaiende	 Wieken,	 BS	
Keuningshöfke,	BS	Triangel	Linne,	SBO	St.	
Bernardus,	(V)SO	Catharina	en	het	service-
bureau.

Ook	willen	wij	de	 leden	van	de	stuurgroep		
en	 de	 klankbordgroep	 bedanken	 voor	 hun	
positieve	inbreng	en	feedback.	
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QUIZ!
4

5
6

7

8

9

3
Wanneer je de kortste autoroute neemt hoeveel kilometer moet je dan rijden om van de meest noordelijke gelegen school naar de meest zuidelijk gelegen school van INNOVO te komen?

A.	 30	km
B.	 40	km
C.	 50	km

1

10



Moeder en dochter in het onderwijs

Mag ik mij even voorstellen: ik ben 

Naomi, ben 11 jaar en woon in Heerlen. 

Ik ga naar SBO de Griffel, een school 

voor kinderen met een leerachterstand. 

Vroeger ging ik naar de BS de Horizon 

in Heerlen maar daar kwam ik niet mee 

met de groepen. Mijn hobby’s zijn buiten 

spelen, met de honden wandelen en 

natuurlijk mijn grootste hobby turnen.

Een woensdag uit mijn leven
Ik	sta	om	half	acht	op	en	ga	dan	naar	
beneden,	 daar	 staat	 een	 lekker	 bord	
cornflakes	 voor	 mij	 klaar.	 Ik	 eet	 dan	
heerlijk	 mijn	 bordje	 leeg	 en	 ga	 mij	
daarna	 verzorgen	 en	 aankleden.	 En	
voordat	ik	naar	school	ga,	laat	ik	ons	
hondje	Ballou	uit.	

Als	ik	terug	kom,	geef	ik	mijn	moeder	
een	kus	en	ga	op	de	fiets	naar	school.
Ik	woon	vlak	bij	 school	dus	hoef	niet	
met	een	busje	naar	school	zoals	mijn	
klasgenootjes.

Op	 school	 heb	 ik	 veel	 vriendjes	 en	
vriendinnen	en	leren	vind	ik	ook	leuk.	
Vooral	gymen	vind	ik	leuk	maar	dat	is	
natuurlijk	niet	zo	gek.

Op	BS	de	Wegwijzer	in	Heerlen	spreek	ik	met	moeder	Resi	en	dochter	Lisa	Scheepers.	
Resi	kijkt	terug	op	een	fijne	schooltijd	op	de	St.	Vincentiusschool	in	Bocholtz:	“Ik	denk	
meteen	terug	aan	juffrouw	Ria	Jansen	van	de	3e	klas,	een	jonge	juf	die	anders	was	
dan	de	andere	leerkrachten.	We	gingen	bijvoorbeeld	met	de	klas	wandelen.	Nu	een	
heel	gewone	activiteit,	maar	toen	heel	bijzonder.”	De	nonnen	op	school	waren	streng,	
het	samen	zingen	is	haar	het	meest	bijgebleven.	

“In	de	5e	klas	kwam	een	meester	de	school	binnen.	Meester	Bemelmans,	een	jonge	
leerkracht	op	zijn	brommer!”	In	de	6e	klas	zaten	bijna	40	kinderen	en	alle	kinderen	
hadden	een	vaste	taak	zoals	bijvoorbeeld	op	het	juiste	tijdstip	de	schoolbel	luiden.
“We	hebben	uitstapjes	gemaakt	naar	o.a.	de	dierentuin	Blijdorp	 in	Rotterdam.	De	
schoolverlatersdagen	 waren	 in	 Ravensbos	 met	 als	 hoogtepunt	 het	 menu	 met	
frieten!”

Resi	is	op	latere	leeftijd	begonnen	met	de	deeltijd	PABO	in	Roermond.	Op	basisschool	
de	 Wegwijzer	 is	 Resi	 eerst	 overblijfmoeder	 geweest,	 haar	 kinderen	 zaten	 er	 op	
school.	Later	liep	ze	er	stage	en	uiteindelijk	terecht	gekomen	als	leerkracht.	Haar	
dochter	Lisa	kwam	in	groep	8	bij	haar	moeder	in	de	klas.

Dochter	 Lisa	 heeft	 mooie	 herinneringen	 aan	 haar	 schooltijd	 als	 leerling	 op	 de	
Wegwijzer.	 “Mijn	 eerste	 herinnering	 is	 juffrouw	 Madeleine	 met	 haar	 leuke	
knutselopdrachten.”	Na	schooltijd	bleef	ze	nog	vaak	op	school	om	mama	te	helpen	
met	het	nakijken	van	schrijfschriftjes	of	om	andere	meesters	of	juffen	nog	te	helpen.
Lisa	had	een	heel	 leuke	klas	die	vanaf	de	kleutertijd	 tot	het	einde	van	groep	8	bij	
elkaar	 bleef	 in	 een	 groep	 van	 zo’n	 33	 kinderen.	 “Na	 het	 behalen	 van	 mijn	 VWO-
diploma	ben	ik	de	PABO	gaan	volgen.	Ik	ben	voor	enkele	langdurige	vervangingen	
terechtgekomen	op	mijn	vroegere	school	de	Wegwijzer.”	

Bijzonder,	moeder	en	dochter	op	dezelfde	school	als	juf	aan	de	slag.	“Mijn	moeder	en	
ik	hebben	ook	kort	samen	een	klas	voor	onze	rekening	genomen.”	Inmiddels	werkt	
Lisa	op	de	St.	Gerlachusschool	in	Houthem	in	groep	7/8.

Resi	heeft	16	jaar	in	groep	8	gewerkt	en	is	nu	juf	in	groep	5.	Gesprekken	met	ouders	
zijn	nu	duidelijk	anders,	na	jaren	de	adviesgesprekken	over	het	voortgezet	onderwijs	
gevoerd	te	hebben.	Moeder	leert	van	haar	dochter	het	werken	met	groepsplannen	en	
dochter	krijgt	van	moeder	tips	over	het	geven	van	een	VO-advies.	Kortom	leren	van	
en	met	elkaar!	Het	is	dan	ook	niet	verbazingwekkend	dat	er	thuis	veel	over	onderwijs	
wordt	gesproken.

Lisa	 heeft	 ook	 al	 enkele	 jaren	 een	 eigen	 website	 met	 veel	 lesideeën:		
www.lessenvanlisa.nl.	Vorig	jaar	werkte	Lisa	op	BS	de	Pannesjop	bijna	elke	dag	in	
een	 andere	 groep.	 Ze	 investeerde	 veel	 tijd	 in	 vele	 lessen	 en	 maakte	 hiervan	
vervolgens	haar	eigen	website	waar	anderen	weer	gebruik	van	kunnen	maken,	“Het	
is	een	beetje	uit	de	hand	gelopen	hobby	is	geworden”.	Lisa	heeft	bijna	een	jaar	lang	
elke	dag	een	activiteit	of	idee	op	haar	website	gezet.

Het	onderwijsplezier	straalt	van	moeder	en	dochter	af.	Goede	herinneringen	aan	hun	
eigen	schooltijd,	maar	ook	aan	de	huidige	onderwijstijd	die	ze	samen	doormaken	als	
leerkracht	in	het	primair	onderwijs.

Frank Feron

De schooltijd van...
Resi en Lisa Scheepers

Turntrainster van Naomi, 

Nicole Veldman:

“Naomi heeft in 2
013 voor het

 eerst 

meegedaan aa
n de Limburgse Kampioenschappen

 

en werd 21
ste op een plaa

tsingswedstr
ijd. In 

het seizoen 
2014 werd 

Naomi 5e van Lim
burg. 

Een prachtig
e vooruitgan

g en daar b
en ik heel 

erg trots o
p. Helaas he

eft Naomi 5 weken 

met haar bee
n in het gi

ps gezeten w
aardoor 

ze dit jaar 
niet kan de

elnemen aan haar
 

plaatsingswe
dstrijd. Een

 voordeel is 
wel dat 

we aan de s
lag kunnen 

met de oefeni
ngen 

voor volgend
 jaar en Na

omi meer tijd hee
ft 

om de oefening
en te leren 

en te ontho
uden.” 

Leerkracht van Noami, Lianne Vincken:

“Naomi is een sociale, behulpzame leerling. Ze is creatief en natuurlijk sportief. Naomi is een echte bikkel. Tijdens touwklimmen in de gymles is ze verkeerd terecht gekomen op haar enkel. Daarna heeft ze nog meegedaan met blokjesvoetbal. Een dag later bleek dat ze haar voet gebroken had. Naomi klaagt nooit. Haar motto: schouders eronder en door!!!”

Als	 ik	 om	 13.00	 uur	 uit	 school	 kom,	
fiets	ik	snel	naar	huis.	Thuis	eet	ik	een	
broodje	met	wat	te	drinken	en	kijk	 ik	
of	er	iemand	buiten	is	om	mee	te	spe-
len.	Er	is	niemand	om	mee	te	spelen.	
Ik	ga	een	paar	klusjes	doen	voor	mijn	
moeder.	Ik	ruim	mijn	kamer	op	en	ga	
nog	een	keertje	met	Ballou	uit.	

Als	 mijn	 vader	 thuis	 komt,	 gaan	 we	
eten.	 Daarna	 ga	 ik	 me	 omkleden	 en	
vertrek	ik	naar	de	turnhal.	Ik	turn	bij	
R.K.S.V.	Furenthela	 in	Voerendaal.	 Ik	
turn	woensdag	van	18.00	uur	tot	20.30	
uur	en	de	zaterdag	van	10.30	uur	 tot	
14.00	 uur.	 Na	 de	 training	 rijden	 mijn	
moeder	 en	 ik	 naar	 huis,	 dan	 lekker	
douchen	 en	 naar	 bed.	 De	 volgende	
dag	 moet	 ik	 vroeg	 op	 om	 weer	 naar	
school	te	gaan.

Een dag uit het leven van...

Naomi Rijcken
Turntalent
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Today is a meeting moment between Illinois 
and The South of Limburg. Between the 
Dunlap Community and INNOVO. Het is 
maandagavond 3 november 2014 Auberge De 
Rousch. Twee werelden ontmoeten elkaar 
rondom duurzame onderwijsverbetering. Wat 
met de stroming van de Atlantische Oceaan 
jaren later aanspoelt op het Noordzeestrand, 
vermengt zich met het zoete water van Rijn en 
Maas. Een cascade van vuur en inspiratie...
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COLOFON

werkafspraken,	 activiteiten	 èn	 op-
brengsten	 vermeld.	 Er	 is	 veel	 ruimte	
voor	de	eigen	inbreng	bij	de	inhoud	en	
de	vormgeving	van	het	leren.		
De	 leraar	 blijft	 de	 spil	 in	 de	 klas:	 be-
trekt	de	leerlingen	actief	bij	het	onder-
wijsleerproces	en	neemt	de	rol	 in	van	
“friendly	 mediator”,	 die	 kinderen	 ver-
der	helpt	en	van	“coach”,	die	kinderen	
aanzet	om	op	een	andere	en	passende	
manier	te	leren.	Dat	in	tegenstelling	tot	
het	 leren	 van	 de	 basisvaardigheden	
taal,	 lezen	en	rekenen	waar	de	rolne-
ming	 van	 de	 leraar	 meer	 die	 is	 van	
“teacher”,	 die	 instructie,	 verwerking,	
leerlijnen	en	leertijd	afstemt	op	de	ver-
schillende	 onderwijsbehoeften	 van	
leerlingen.

De	 21e	 eeuwse	 vaardigheden	 zijn	 es-
sentieel	voor	het	leven	en	leren	in	onze	
kennissamenleving.	 De	 benadering	
doet	 denken	 aan	 thematisch	 werken	
met	Alles-in-1,	Opeduca	of	het	Interna-
tional	Primary	Curriculum	(IPC).	Cen-
traal	 staat	 wat	 de	 leerling	 actief	 gaat	
leren	rondom	vakoverstijgende	projec-
ten	die	voor	de	individuele	en	collectie-
ve	toekomst	wezenlijk	zijn,	zoals	water,	
voeding,	 energie	 en	 sociale	 cohesie.	
Vaardigheden	 als	 communicatie,	 sa-
menwerken,	kritisch	denken,	creativi-
teit,	 probleemoplossend	 vermogen,	
ICT-geletterdheid	 en	 sociaal-emotio-
nele	 ontwikkeling	 staan	 ten	 dienste	
van	het	leren-van-nu	en	voor	het	func-
tioneren-van-straks.

Een	palet	van	inspirerende	schoolvoor-
beelden	passeert	de	revue	en	niet	al-
leen	uit	zijn	eigen	district	maar	ook	van	
Nederlandse	basisscholen,	waaronder	
Panningen	 en	 Kessel-Eik	 en	 Agora,	
een	 stichting	 voor	 bijzonder	 primair	
onderwijs	in	de	Zaanstreek.

•	 Het	door	leerlingen	laten	formule-
ren	 van	 drijfveren	 (waarom	 wil	 ik	
wat	 leren),	 van	 groepsafspraken,	
van	doelen	voor	de	groep	en	van	ei-
gen	doelen.

•	 Het	gebruik	van	het	‘databord’	in	de	
groep,	een	plek	op	de	muur	waarop	
data	worden	verzameld	op	een	ma-
nier	 die	 het	 leerlingen	 mogelijk	
maakt	 om	 vorderingen	 te	 monito-
ren

•	 Het	 werken	 per	 leerling	 met	 een	
‘leerlingportfolio’,	een	eigen	opge-
steld	 plan,	 waarin	 staat	 hoe	 de	
leerling	 wat	 op	 welke	 manier	 bin-

TOP 10 
FAMILIEFILMS

nen	de	klassendoelen	gaat	realise-
ren.	 In	 het	 leerlingenportfolio	 ver-
zamelt	 de	 leerling	 ook	 zijn	
resultaten.	

•	 Het	portfolio	komt	thuis	aan	de	orde	
en	vormt	de	input	voor	de	ouderge-
sprekken.	 Leerlingen	 leren,	 ge-
steund	door	de	leraar,	zelf	hun	vor-
deringen	 te	 benoemen	 en	 met	 de	
leraar	en	ouders	te	bespreken.	Een	
omkering	van	wat	in	een	‘klassieke	
klas’	gebruikelijk	is	en	inherent	aan	
het	 eigenaarschap	 van	 de	 leerling	
over	zijn	leren.

Het	is	21.00	uur.	Ik	voel	het	vuur	lang-
zaam	doven,	maar	de	inspiratie	blijft.
Jay	Marino	sluit	af	met	de	vraag	hoe	je	
denkt	 te	beginnen	met	duurzame	ver-
betering	 van	 je	 onderwijs	 en	 leren	 in	
school.	Wat	zijn	je	volgende	stappen.

Ik	stel	me	voor	dat	er	werkelijk	INNO-
VO-scholen	zijn,	die	geloven	in	een	bre-
de	 aanpak	 voor	 duurzame	 onderwijs-
verbetering	en	die	nut	en	noodzaak	zien	
om	er	voor	te	gaan!

Het	 is	 inmiddels	 meer	 dan	 vijftig	 jaar	
geleden	 dat	 Martin	 Luther	 King	 een	
droom	 had.	 Waarom	 niet	 sommigen	
van	ons	vandaag,	aan	de	vooravond	van	
een	nieuwe	schoolplancyclus?

Voor	die	scholen	is	het	mogelijk	om	een	
masterclass	van	een	dag	te	beleggen,	
waarin	Jay	Marino	interactief	concrete	
handreikingen	geeft	om	duurzame	ver-
betering	 van	 onderwijs	 stap	 voor	 stap	
in	 school	 te	 realiseren.	 Ook	 is	 er	 een	
collega	 bij	 aanwezig	 van	 een	 Neder-
landse	 basisschool	 die	 duurzame	 on-
derwijsverbetering	à	la	Marino	al	heeft	
ingevoerd.

De	masterclass	is	bedoeld	voor	school-
teams	 of	 ‘leiderschapsteams’	 of	 ‘ver-
beterteams’,	 naar	 gelang	 de	 voorkeur	
van	de	deelnemende	school.	Laat	voor	
6	januari	2015	a.s.	weten	als	er	sprake	
is	van	“goesting”.

Bestuursadviseur 
onderwijs & identiteit 

Jo Ortmans

Duurzame 
onderwijs
verbetering

Aan	de	vooravond	van	ons	10	jarig	be-
staan	zijn	we	als	gildegenootschap	van	
“onderwijs	en	leren”	blij	dat	een	colle-
ga-vakman,	Jay	Marino,	zijn	beproefde	
praktijk	met	ons	wil	delen	en	voor	van-
daag	onze	loods	is	op	zoek	naar	duur-
zame	verbetering	van	onderwijs	en	le-
ren.	Dat	vraagt	om	een	duidelijke	visie	
en	kraakheldere	doelen	die	 via	 team-
work,	 samenwerking	 en	 gedeeld	 lei-
derschap	worden	bereikt.	

De	kracht	van	zijn	betoog,	geïllustreerd	
met	inspirerende	beelden	uit	de	dage-
lijkse	praktijk,	zit	in	de	manier	waarop	
kinderen	 actief	 worden	 betrokken	 bij	
het	 leren	 van	 21e	 eeuwse	 vaardighe-
den.	 Bij	 21e	 eeuwse	 vaardigheden	
hoort	 dat	 leerlingen	 samenwerken,	
kritisch	denken,	doelen	stellen	en	be-
halen	en	zelf	verantwoordelijk	zijn	voor	
hun	 werkplanning.	 De	 leerling	 neemt	
verantwoordelijkheid	voor	zijn	leerpro-
ces.	 Op	 de	 muur	 van	 de	 klas	 staan	
zichtbaar	voor	iedereen	de	leerdoelen,	

Wie krijgt 
van jou een 10 
en waarom?

BASISSCHOOL EIKENDERVELD

OPLOSSINGEN INNOVO QUIZ:
1b, 2b, 3b, 4c, 5a, 6a, 7b, 8a, 9a, 10c

“Mijn moeder, omdat 
ze goed voor ons zorgt 
en omdat ze er alleen 

voor staat.”
Michaela - Groep 8

“Mijn zusje, omdat ze altijd 
heel lief is + mama omdat 
ze veel heeft meegemaakt.”

Sanne - Groep 7

“Mijn moeder, om
dat ze h

eel 

veel kan 
en doet o

ndanks 

haar reum
a en ze i

s heel erg
 

lief en zo
rgt goed 

voor mij.”

Ilayda - 
Groep 7

“Lena (mijn zus), omdat  ze me heeft gered van verdrinken. En voor alle leuke tijden.
Norayr - Groep 7

“Mijn zus (Fatima) omdat ze lief is 
en wij doen altijd leuke dingen 

samen en ze helpt me ook vaak. En 
ze had me lang geleden gered van 

grote honden die me wouden bijten.”

Manar - Groep 8

HARRY POTTER FILMSERIE – VANAF 2001
De	‘Harry	Potter	filmserie’	is	afgeleid	van	de	zeven	Harry	
Potter	boeken	van	de	Engelse	schrijfster	J.K.	Rowling.	Het	
laatste	boek,	‘Harry	Potter	en	de	Relieken	van	de	dood’,	is	in	
twee	delen	verfilmd.	De	‘Harry	Potter	filmserie’	is	zonder	
meer	een	van	de	meest	lucratieve	filmseries,	die	ooit	is	
gemaakt.	Zo	hebben	de	films	wereldwijd	ruim	6	miljard	dollar	
om-gezet.	Ook	staan	alle	acht	uitgebrachte	films	in	de	top	40	
van	de	lijst	van	succesvolste	films	aller	tijden.

THE WIZARD OF OZ – 1939
Deze	film	is	gebaseerd	op	de	bekende	boekenreeks	van	L.	
Frank	Baum.	Het	American	Film	Institute	heeft	de	film	
beoordeeld	als	beste	familiefilm	aller	tijden.	Niet	in	de	laatste	
plaats	vanwege	de	aansprekende	muziek.		
	
BABE
In	1995	verscheen	de	Amerikaans-Australische	fantasiefilm	
‘Babe’.	De	dieren	in	deze	film	zijn	voor	het	grootste	gedeelte	
echt.	Met	special	effects	hebben	de	makers	de	gezichten	van	
de	dieren	zo	aangepast	dat	het	lijkt	alsof	ze	praten.	

HOME  ALONE – 1990
Elk	jaar	rondom	Kerstmis	ontkom	je	niet	aan	‘Home	Alone’.	
De	eerste	film	uit	de	serie	van	in	totaal	vijf,	verscheen	in	1990.	
	
ANNIE
Wie	kent	niet	de	liedjes	‘Tomorrow’	en	‘It’s	a	hard-knock	life’	
van	‘Annie’?	Deze	muziekfilm	is	gebaseerd	op	de	stripboeken-
reeks	‘Little	Orphan	Annie’	uit	de	jaren	’20.	In	1977	werd	
hiervan	een	musical	gemaakt,	daarna	volgde	een	boek	en	in	
1982	de	film.	

RONJA DE ROVERSDOCHTER - 1984
‘Ronja	Rövardotter’	is	ontsproten	aan	het	brein	van	Astrid	
Lindgren.	Zij	heeft	het	boek	zelf	aangepast	voor	het	witte	
doek.	In	deze	Zweedse	fantasiefilm	volgen	we	het	leven	van	
‘Ronja	de	roversdochter’.	

PIPPI LANGKOUS – 1969
	Kinderen	in	de	leeftijd	tot	een	jaar	of	zeven	doe	je	op	een	
druilerige	dag	een	groot	plezier	door	‘Pippi	Langkous’	aan	te	
zetten.	De	film	is	gebaseerd	op	de	gelijknamige	boeken	van	
Astrid	Lindgren.	

 WILLY WONKA AND THE CHOCOLATE FACTORY – 1971
De	eerste	verfilming	van	‘Willy	Wonka	and	the	Chocolate	
Factory’	verscheen	in	1971.	De	film	is	gebaseerd	op	het	
gelijknamige	boek	van	Roald	Dahl.	

E.T. – 1982
	Zet	de	tissues	maar	vast	klaar,	niemand	houdt	het	droog	bij	
het	zien	van	‘E.T.’.	Overigens	maakt	‘E.T.’	ook	bij	zijn	geestes-
vader	Steven	Spielberg	nog	altijd	emoties	los.	Het	concept	is	
gebaseerd	op	een	denkbeeldige	vriend,	die	Spielberg	
creëerde	na	de	scheiding	van	zijn	ouders.	Al	met	al	denken	we	
dat	Spielberg	de	scheiding	wel	heeft	verwerkt;	deze	
science-fiction	film	is	enorm	winstgevend	gebleken!

THE WITCHES – 1990
Slechts	enkele	maanden,	nadat	‘The	Witches’	in	première	
ging,	stierf	Roald	Dahl.	Dit	was	de	laatste	verfilming	van	een	
van	zijn	boeken,	die	is	voltooid	voor	zijn	overlijden.
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Voor een beeldimpressie zie: Plaza
Voor meer informatie zie ook: 
www.jaymarino.me 
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Fijne Kerstvakantie!

6 JANUARI 2015

NIEUWJAARSBORREL!

Graag	 nodigen	 wij	 jullie	 en	 onze		

oud-medewerkers	 uit	 om	 samen	 op	

dinsdag	 6 januari a.s.	 te	 proosten	 op	

het	 nieuwe	 jaar	 en	 10	 jaar	 INNOVO.		

Je	bent	vanaf 15.30 uur	van	harte	wel-

kom	 op	 BS Cortemich in Voerendaal.	

We	 wensen	 jullie	 alvast	 een	 mooie	 en	

sfeervolle	kerst	en	een	goede	 jaarwis-

seling	 in	 eigen	 kring	 en	 danken	 jullie	

voor	 je	 bijdrage	 aan	 goed	 onderwijs	 in	

2014	voor	onze	kinderen	en	collega’s!

College van Bestuur INNOVO


